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UITSPRAA
AK
in het gedin
ng tussen X, hierna ook tee noemen ap
ppellante,
en
de Toelatin
ngscommissie
e Onderwijskkunde van dee Rijksuniverrsiteit Gronin
ngen, hierna ook te
noemen verrweerder,
inzake het besluit
b
van verweerder om
m appellantee niet toe te laten tot de m
masteropleid
ding
Onderwijsk
kunde

I. Aanduiding van het
h bestred
den besluit
Het besluit van verweerrder om appeellante niet to
oe te laten to
ot de masteroopleiding
Onderwijsk
kunde.
II. Zitting
gsgegevens
Het beroep is behandeld
d in een open
nbare zitting
g op donderd
dag 22 juni 20
017. Van het horen van
appellante en
e verweerde
er is afgezien
n op grond va
an artikel 7:3
3, onder a vaan de Algeme
ene wet
bestuursreccht.
III. Ontsta
aan en loop
p van het ge
eding
Op 29 maarrt 2017 diend
de appellantee via CLRS een beroepsch
hrift in bij heet College van
n Beroep
voor de Exa
amens (CBE)) tegen het beesluit van veerweerder om
m haar niet tooe te laten tot de door
haar gewen
nste opleiding
g. Appellantee heeft geen kopie
k
van ditt besluit meeegestuurd. Ve
ervolgens
heeft het Co
ollege per e-m
mail van 30 m
maart 2017 en
e van 3 apriil 2017 verzoccht om een kopie
k
van
het besluit op
o te sturen.. Hierop heefft appellantee een mailwissseling toegesstuurd tussen
appellante en
e studieadv
vies Pedagogiiek.
IV. Beoordeling
Ingevolge artikel
a
6:5 lid
d 2 Algemenee wet bestuurrsrecht dientt appellante m
met haar berroepschrift
zo mogelijk
k ook een kop
pie van het beesluit te overrleggen waarrtegen haar bberoep is geriicht.
Het Collegee constateert dat appellan
nte, ook nada
at zij twee ke
eer hiertoe wa
was verzocht, geen besluit
heeft opgesstuurd aan he
et College. Ziij heeft weliswaar een ma
ailwisseling oopgestuurd tu
ussen
appellante en
e studieadv
vies Pedagogiiek, maar deze mailwisse
eling bevat geeen besluit van de
toelatingsco
ommissie On
nderwijskund
de waar ingeevolge artikell 7.60 lid 1 su
ub g WHW beroep tegen
open staat.
usie dat appeellante op gro
ond van artikkel 6:6 Algem
mene wet
Het vorensttaande leidt tot de conclu
bestuursreccht kennelijk
k niet-ontvan
nkelijk wordtt verklaard nu
u er geen bessluit is waarttegen
beroep bij het
h College open staat.
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V. Beslissing
Het Collegee van Beroep voor de Exaamens verkla
aart het beroe
ep van appelllante niet-on
ntvankelijk.
Aldus vastg
gesteld op 12 juli 2017 dooor mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, d
drs. W.K.H. Slik
S en mw.
I.M. Siewerrs, leden, in tegenwoordig
t
gheid van mrr. M.E.A. Donkersloot, seecretaris.

voorrzitter

secrretaris

Ingevolge
e de Algeme
ene wet besstuursrechtt en artikell 7.66 van d
de Wet op het
h Hoger
onderwijs
s en Wetenschappelijk
k onderzoe
ek kan door
r appellantte binnen ze
es weken
na toezending van de
eze beschik
kking beroe
ep worden aangeteke
end bij het CBHO
C
(College van
v
Beroep voor het H
Hoger Onde
erwijs), pos
stbus 161377, 2500 BC te Den
Haag.
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